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"Art. 10. ..................................................................................
..........................................................................................................

XX - as receitas decorrentes da execução por administração,
empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil;
.............................................................................................." (NR)

Art. 80. A ementa da Lei no 12.860, de 11 de setembro de
2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Dispõe sobre a redução a 0 (zero) das alíquotas da Con-
tribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as re-
ceitas decorrentes da prestação de serviços de transporte público
coletivo rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de pas-
sageiros."

Art. 81. O art. 1o da Lei no 12.860, de 11 de setembro de
2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Con-
tribuição para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
sobre a receita decorrente da prestação de serviços de transporte
público coletivo municipal de passageiros, por meio rodoviário,
metroviário, ferroviário e aquaviário.

Parágrafo único. A desoneração de que trata o caput alcança
também as receitas decorrentes da prestação dos serviços nele
referidos no território de região metropolitana regularmente cons-
tituída e da prestação dos serviços definidos nos incisos XI a XIII
do art. 4o da Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012, por qualquer
dos meios citados no caput." (NR)

Seção XXI
Do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

e do Imposto de Renda das Pessoas Físicas

Art. 82. A Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa
a vigorar acrescida do seguinte art. 3o-A:

"Art. 3o-A. Os imóveis rurais oficialmente reconhecidos como
áreas ocupadas por remanescentes de comunidades de quilombos
que estejam sob a ocupação direta e sejam explorados, individual
ou coletivamente, pelos membros destas comunidades são isentos
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.

§ 1o Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda
Nacional, a inscrição na Dívida Ativa da União e o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, e cancelados o lançamento e a ins-
crição relativos ao ITR referentes aos imóveis rurais de que trata
o caput a partir da data do registro do título de domínio previsto
no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2o Observada a data prevista no § 1o, não serão aplicadas
as penalidades estabelecidas nos arts. 7o e 9o para fatos geradores
ocorridos até a data de publicação da lei decorrente da conversão
da Medida Provisória no 651, de 9 de julho de 2014, e ficam
anistiados os valores decorrentes de multas lançadas pela apre-
sentação da declaração do ITR fora do prazo."

Art. 83. O art. 8o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 8o ....................................................................................
.........................................................................................................

§ 3o O contribuinte cujo imóvel se enquadre nas hipóteses
estabelecidas nos arts. 2o, 3o e 3o-A fica dispensado da apre-
sentação do DIAT." (NR)

Art. 84. A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 4o ....................................................................................
..........................................................................................................

VII - as contribuições para as entidades fechadas de pre-
vidência complementar de natureza pública de que trata o § 15
do art. 40 da Constituição Federal, cujo ônus tenha sido do
contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares as-
semelhados aos da Previdência Social.
..............................................................................................." (NR)

"Art. 8o ....................................................................................
..........................................................................................................

II - ...........................................................................................
..........................................................................................................

i) às contribuições para as entidades fechadas de previdência
complementar de natureza pública de que trata o § 15 do art. 40
da Constituição Federal, cujo ônus tenha sido do contribuinte,
destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos
da Previdência Social.
..............................................................................................." (NR)

Art. 85. O art. 11 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 6o e 7o:

"Art. 11. ...................................................................................
.........................................................................................................

§ 6o As deduções relativas às contribuições para entidades de
previdência complementar a que se referem o inciso VII do art.
4o e a alínea i do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, desde que limitadas à alíquota de contri-
buição do ente público patrocinador, não se sujeitam ao limite
previsto no caput.

§ 7o Os valores de contribuição excedentes ao disposto no §
6o poderão ser deduzidos desde que seja observado o limite
conjunto de dedução previsto no caput." (NR)

"Art. 16-D. Para efeitos dos arts.16 e 16-A, equipara-se ao
importador a pessoa jurídica adquirente de bens estrangeiros, no
caso de importação realizada por sua conta e ordem por in-
termédio de pessoa jurídica importadora."

"Art. 16-E. A pessoa jurídica habilitada ao Renuclear que
não utilizar ou incorporar o bem ou material de construção na
obra de infraestrutura ou que não aplicar o serviço ou o bem
locado na citada obra, fica obrigada a recolher os tributos não
pagos em decorrência das suspensões usufruídas, acrescidas de
juros e multa de mora, na forma da legislação específica, con-
tados a partir do vencimento do tributo relativo à aquisição,
locação ou prestação, ou do registro da Declaração de Importação
- DI, na condição:

I - de contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pa-
sep-Importação, à Cofins-Importação, ao IPI vinculado à im-
portação e ao Imposto de Importação;

II - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pa-
sep, à Cofins e ao IPI.

Parágrafo único. A incorporação ou utilização do bem ou
material de construção na obra de infraestrutura deve ocorrer no
prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da respectiva aqui-
sição."

"Art. 17. Os benefícios de que tratam os arts. 16 a 16-C
poderão ser usufruídos nas aquisições, importações e locações
realizadas até 31 de dezembro de 2020 pela pessoa jurídica ha-
bilitada ou coabilitada ao Renuclear." (NR)

Seção XXIII
Das Prorrogações Referentes a Regimes Especiais de

Tr i b u t a ç ã o

Art. 87. O art. 11 da Lei no 12.598, de 21 de março de 2012,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 11. Os benefícios de que tratam os arts. 9o, 9o-A, 9o-B
e 10 poderão ser usufruídos em até 20 (vinte) anos contados da
data de publicação desta Lei, nas aquisições e importações rea-
lizadas depois da habilitação das pessoas jurídicas beneficiadas
pelo Retid." (NR)

Art. 88. O art. 29 da Lei no 12.715, de 17 de setembro de
2012, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 29. ...................................................................................
...........................................................................................................

§ 3o O projeto de que trata o caput deverá ser apresentado
ao Ministério das Comunicações até 30 de junho de 2015.
..............................................................................................." (NR)

Art. 89. O art. 16 da Lei no 11.371, de 28 de novembro de
2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16. Fica reduzida a 0 (zero), em relação aos fatos ge-
radores que ocorrerem até 31 de dezembro de 2022, a alíquota do
imposto sobre a renda na fonte incidente nas operações de que
trata o inciso V do art. 1o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de
1997, na hipótese de pagamento, crédito, entrega, emprego ou
remessa, por fonte situada no País, a pessoa jurídica domiciliada
no exterior, a título de contraprestação de contrato de arrenda-
mento mercantil de aeronave ou de motores destinados a aero-
naves, celebrado por empresa de transporte aéreo público regular,
de passageiros ou cargas, até 31 de dezembro de 2019." (NR)

Art. 90. O inciso I do art. 1o da Lei no 9.481, de 13 de agosto
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1o .....................................................................................

I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrenda-
mentos de embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves
estrangeiras ou motores de aeronaves estrangeiros, feitos por em-
presas, desde que tenham sido aprovados pelas autoridades com-
petentes, bem como os pagamentos de aluguel de contêineres,
sobrestadia e outros relativos ao uso de serviços de instalações
portuárias;
..............................................................................................." (NR)

Seção XXIV
Das Demais Alterações na Legislação Tributária

Art. 91. O art. 13 da Lei no 12.688, de 18 de julho de 2012,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 12:

"Art. 13. ...................................................................................
..........................................................................................................

§ 12. Caso o certificado não tenha sido emitido até o mês
imediatamente posterior ao da concessão da bolsa, poderá ser
utilizado, quando emitido, para pagamento da prestação do mês
posterior ao da concessão da bolsa ou das prestações vencidas
após esta, de forma retroativa, não incidindo a mantenedora em
hipótese de rescisão, desde que tenha pago regularmente o valor
mínimo, em moeda corrente, de 10% (dez por cento) do valor da
prestação." (NR)

Seção XXII
Do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de

Usinas Nucleares

Art. 86. A Lei no 12.431, de 24 de junho de 2011, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 15. ...................................................................................
...........................................................................................................

§ 4o Aplica-se o disposto neste artigo aos projetos aprovados
até 31 de dezembro de 2017." (NR)

"Art. 16. ...................................................................................
...........................................................................................................

§ 5o No caso da suspensão aplicável ao Imposto de Im-
portação, fica dispensado, exceto para materiais de construção, o
exame de similaridade de que trata o art. 17 do Decreto-Lei no

37, de 18 de novembro de 1966." (NR)

"Art. 16-A. No caso de venda no mercado interno ou de
importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamen-
tos, novos, e de materiais de construção para utilização ou in-
corporação em obras de infraestrutura destinadas ao ativo imo-
bilizado, fica suspensa a exigência da:

I - Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - Contribuição para
o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social - COFINS incidentes sobre a venda no mercado
interno quando os referidos bens ou materiais de construção fo-
rem adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do Renuclear;

II - Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação quando os referidos bens ou materiais de construção
forem importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do
R e n u c l e a r.

§ 1o Nas notas fiscais relativas às vendas de que trata o
inciso I do caput deverá constar a expressão "Venda efetuada
com suspensão do pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins", com a especificação do dispositivo legal corres-
pondente.

§ 2o As suspensões de que trata este artigo convertem-se em
alíquota 0 (zero) após a utilização ou incorporação do bem ou
material de construção na obra de infraestrutura."

"Art. 16-B. No caso de venda no mercado interno ou de
importação de serviços destinados a obras de infraestrutura para
incorporação ao ativo imobilizado, fica suspensa a exigência da:

I - Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes
sobre a prestação de serviços efetuada por pessoa jurídica es-
tabelecida no País quando os referidos serviços forem prestados à
pessoa jurídica beneficiária do Renuclear; ou

II - Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação incidentes sobre a prestação de serviços quando os
referidos serviços forem importados diretamente por pessoa ju-
rídica beneficiária do Renuclear.

§ 1o Nas notas fiscais relativas às prestações de serviço de
que trata o inciso I do caput, deverá constar a expressão "Pres-
tação de serviço efetuada com suspensão do pagamento da Con-
tribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a especificação do
dispositivo legal correspondente.

§ 2o As suspensões de que trata este artigo convertem-se em
alíquota 0 (zero) após o serviço ser aplicado na obra de in-
fraestrutura."

"Art. 16-C. No caso de locação de máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos à pessoa jurídica beneficiária do
Renuclear para utilização em obras de infraestrutura a serem
incorporadas ao ativo imobilizado, fica suspensa a exigência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a
receita auferida pelo locador.

Parágrafo único. As suspensões de que trata este artigo con-
vertem-se em alíquota 0 (zero) após a aplicação do bem locado
na obra de infraestrutura."
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